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ــالن ناصرى خانه  ــهر تهران در س ــه گفتمان ش ــومين جلس س
ــه نماينده نهاد مديريت  ــد. در اين جلس هنرمندان ايران برگزار ش
ــهر تهران ضمن مثبت ارزيابى  ــعه ش و برنامه ريزى طرح هاى توس
كردن طرح جامع تهران و اشاره به اين مطلب كه براى اولين بار در 
كشور يك طرح توسعه شهرى سعى كرده كه شرايط تحقق پذيرى 
ــرح ديدگاه  ــته هاى مختلف ارائه كند به تبيين و ش خود را در رش

نهاد برنامه ريزى و توسعه شهرى تهران پرداخت.
ــهرى  ــعه ش ــه گزارش روابط عمومى نهاد برنامه ريزى و توس ب
تهران "دكتر كاظميان" در ابتدا به شرح رويه تهيه طرح جامع شهر 
تهران و اسناد پايين دست آن پرداخت و گفت: نهاد برنامه ريزى و 
توسعه شهر تهران در چارچوب تهيه طرح جامع مطرح شد، شكل 

گرفت و به فعاليت پرداخت. 
ــعه  ــاره نحوه عملكرد و فعاليت نهاد برنامه ريزى و توس وى درب
ــامل 2 دوره است. يكى تا زمان  ــهر تهران افزود: فعاليت نهاد ش ش
ــى آن تهيه طرح  ــهرى كه وظيفه اصل ــعه ش تهيه طرح هاى توس
ــرح تفصيلى بود؛  ــت و خروجى آن هم طرح جامع و ط ــع اس جام

ديگرى مقطع طرح هاى توسعه شهر تهران است.
وى با اشاره به ماهيت ميان بخشى نهاد مديريت و برنامه ريزى 
ــعه شهر تهران با  ــهر تهران تأكيد كرد: نهاد برنامه ريزى و توس ش
ــترك ميان وزارت مسكن و شهرسازى و شهردارى  تقاضانامه مش
تهران و شوراى اسالمى شهر تهران تشكيل شده است. اساس توافق 
ــعه شهرى  ــت كه عناصر اصلى مديريت توس نيز مبتنى بر اين اس
ــتراكى دارند كه فارغ از نگرش هاى بخشى،  تهران نياز به نقطه اش
ــئول را براى دست يابى به  ــازمان هاى مس توانايى همگرا كردن س
ــهرى پايدار داشته باشد. درواقع نهاد، سازمانى است كه  توسعه ش
ــط دولت مركزى و مديريت شهرى شكل  به صورت مشترك توس

گرفته است و در حال فعاليت مى باشد.
ــاد، طرح جامع را  ــان اين مطلب كه نه ــر كاظميان" با بي "دكت
ــمند در سطوح مختلف فنى، اجرايى و  به عنوان دستاوردى ارزش
ــت  و طرح جامع را ابزارى  مديريتى براي اجرا مالك قرار داده اس
ــوت و ضعف روش  ــهر تهران مى داند كه نقاط ق ــعه ش براى توس
ــي، فني و اجرايى آن را مى سنجد و بر نقاط قوت آن تأكيد  شناس

ــف آن دارد. در خصوص الزامات كلى  ــعى در حذف نقاط ضع و س
ــرد: طرح جامع تهران،  ــق پذيرى طرح جامع تهران اذعان ك تحق
ــعه  ــراى هدايت و توس ــاله) ب ــت بلند مدت(20 س ــه اى اس برنام
ــن طرح با توجه  ــهر تهران تا افق1405 ، اي ــگ و پايدار ش هماهن
ــاختارى آن، در پايان هر يك از دوره  به ويژگى هاى راهبردى- س
ــاى الزم، كارآمدى و تحقق  ــاله، براى اعمال بازخورده هاى 5 س
پذيرى هرچه بيشتر متناسب با تحوالت، شرايط و مقتضيات زمان 
و ضمن حفظ اصول كلى و راهبردى مصوب آن، توسط نهاد دائمى 
مطالعات و تهيه طرح هاى توسعه شهرى تهران، موارد تجديدنظر 
ــع ذيربط خواهد  ــرار گرفته و به تصويب مراج ــازى ق و به هنگام س

رسيد.
ــوق و به منظور  ــتاى تحقق هدف ف ــه افزود: در راس وى در ادام
برقرارِى فرآيندى پويا و مستمر در هدايت و راهبرى دائمى تحوالت 
ــهر تهران و رفع نيازهاى به هنگام  كالبدى- فضايى و عملكردى ش
ــهرى آن و نظارت بر تحقق كامل طرح جامع و تفصيلى  مديريت ش
ــى و موضوعى آن، مديريت  ــهر و تهيه طرح هاى موضع مصوب ش
ــهردارى) با همكارى و مشاركت  ــهر و ش ــهرى تهران(شوراى ش ش
ــبت به ايجاد رسمى و قانونى نهاد  ــكن و شهرسازى، نس وزارت مس
(دائمى) مطالعات و تهيه طرح هاى توسعه شهرى تهران و در تداوم 
ــه در فرآيند تهيه طرح هاى  ــته ك همكارى ها و فعاليت هاى گذش

جامع و تفصيلى شهر تهران شكل گرفته است، اقدام كرد.
ــه در اين  چارچوب در نهاد  ــان" در خصوص اقداماتى ك "كاظمي
صورت مى گيرد گفت : مى توان به پايش، ارزيابى و نظارت بر اجراى 
طرح ها، هماهنگى بين سازمانى، تهيه طرح هاى موضوعى و موضعى 
ــعه شهرى اشاره كرد. در  و نظارت و راهبرى تحقق طرح هاى توس
اين راستا نقش ها و عملكردهايى به عنوان ناظر، مجرى، بسترساز، 
ــده و تعريف كننده بر عهده  ــهيل گر، تهيه كنن حمايت كننده، تس
ــت اصلى بر اين است كه هرچه كمتر مسئوليت  دارد. اگرچه؛ سياس

اجرايى بر عهده نهاد و عمده توجه به نقش تسهيل گرى باشد.
بر اساس اين گزارش يكى از دستاوردهاى مهم  اين جلسه تداوم 
آن با حضور متخصصان و صاحب نظران حوزه هاى شهرى و نهادها و 

سازمان هاى مرتبط پيرامون موضوع تحقق سند طرح جامع بود.
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